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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Disciplina: Oficina da Música                                                                                                               2022 

Prova 97 

3º Ciclo do Ensino Básico 

 

O presente documento divulga a informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3.º ciclo da 

disciplina de Oficina da Música, a realizar em 2022, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Características e estrutura 

 Critérios gerais de classificação 

 Duração 

 Material autorizado 

 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens 

Essenciais de Educação Musical do 2º ciclo do ensino básico) e permite avaliar a aprendizagem passível 

de avaliação numa prova prática de duração limitada, incidindo sobre os seguintes temas: 

- Timbre: Instrumentos da Orquestra; 

- Altura; 

- Dinâmica: Intensidade; 

- Ritmo: Andamentos; 

- Forma: Frases musicais. 

 

Características e estrutura 

As respostas são registadas na folha da prova. 

A prova inclui itens de reconhecimento através da audição: 2 Perguntas para identificar auditivamente 

 instrumentos e relacioná-los com a sua família. 
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Identificar frases melódicas em 4 trechos musicais escritos.  

Identificar auditivamente a dinâmica de dois trechos musicais e assinalar na partitura. 

 

Identificar auditivamente os diferentes andamentos em 6 trechos musicais. 

 

Identificar num trecho musical as frases rítmicas e melódicas 

 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for 

possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em 

primeiro lugar. 

 

Itens de selecção 

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas e completas. 

Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

 

Itens de construção 

As respostas que não apresentem exatamente os mesmos termos ou expressões constantes nos critérios 

específicos são classificadas em igualdade de circunstâncias com aquelas que os apresentem, desde que o 

seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao solicitado e enquadrado pelos documentos 

curriculares de referência. 

Caso as respostas contenham elementos contraditórios, apenas são considerados para efeitos de 

classificação os aspetos que não apresentem esses elementos. 
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Duração 

A prova tem a duração de 45 minutos. 

Material 

O aluno deve ser portador de: 

 caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta; 

 O uso do lápis e corretor não são permitidos. 

 

 

 

 

 

 


